
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555

 ในป 2556 ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศมกีารเจรญิเตบิโตในเกณฑปกต ิซึง่ทาํใหมกีารใชพลงังานเพิม่ข้ึนในเกณฑปกต ิ

ปริมาณความตองการหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายข้ึนอยูกับความตองการใชพลังงาน อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีรายไดรวมลดลง

ประมาณรอยละ 14.91 โดยบริษัทฯมีรายไดรวม ในป 2555 และป 2556 เทากับ 2,301.00 ลานบาท และ 1,957.96 ลานบาท

ตามลําดับ และอัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 31.90 และ 30.14

 บริษัทฯมีอัตรากําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีในป 2555 และป 2556 เทากับรอยละ 14.98 และรอยละ 5.74 และมีกําไร

(ขาดทุน)สุทธิในป 2555 และ 2556 จํานวน 246.24 ลานบาท และ 58.67 ลานบาท ตามลําดับ 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 4 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ 

 งานกอสรางสถานีไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2555 และป 2556 เทากบั 2,010.23 ลานบาท และ 1,740.70 ลานบาท 

 ตามลําดับ ลดลงรอยละ 13.41 รายไดของบริษัทฯ ในป 2556 ลดลงเนื่องจากการขยายตัวในภาคการลงทุนลดลงซึ่งทําให

 ยอดขายสินคาลดลง 

  

  รายไดงานบรกิารของบรษิทัฯ ในป 2555 และป 2556 เทากบั 262.15 ลานบาท และ 203.12 ลานบาท ตามลาํดบั 

 ลดลงรอยละ 22.52

  

  รายไดคากอสรางในป 2555 และป 2556 มีจํานวน 16.64 ลานบาท และ 2.17 ลานบาทตามลําดับ

  

  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาในป 2555 และป 2555 เทากับ 11.98 ลานบาท และ 11.96 ลานบาท 

 ตามลําดับ
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 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2555 และ 2556 เทากบั 1,371.02 ลานบาท และ 1,220.70 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษัิทฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 68.20 

 และ 70.13 ตามลําดับ จะพบวา มีอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายสินคาในป 2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ

 เปรียบเทียบกับป 2555

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานบริการในป 2555 และ 2556 จํานวน 172.73 ลานบาท และ 138.13 ลานบาท ตามลําดับ 

 โดยอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการของบริษัทฯ ในป 2555 รอยละ 65.89 ซ่ึงตํ่ากวาป 2556 ที่มีอัตราสวน

 ตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการเทากับรอยละ 68.00

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานกอสรางในป 2555 และ 2556 จํานวน 16.17 และ 1.98 ลานบาท และมีอัตราสวนตนทุน

 งานกอสรางตอรายไดจากงานกอสรางเทากับรอยละ 97.18 และ 91.24 ตามลําดับ

  บริษัทฯ มีตนทุนจําหนายกระแสไฟฟาในป 2555 และ 2556 จํานวน 6.72 ลานบาทและ 6.76 ลานบาท

 และมอีตัราสวนตนทุนจากการจําหนายกระแสไฟฟา ในป 2555 และ 2556 ประมาณรอยละ 56.18 และ 56.61 ตามลาํดบั

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บรษิทัฯ มคีาใชจายในการขายและบรหิารในป   2555  และ 2556 เทากับ 334.81 ลานบาท และ 328.86 ลานบาท 

 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัทฯในป 2555 และ 2556 

 เทากับรอยละ 14.55 และ 16.80 ตามลําดับ

 กําไรขั้นตน

  บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนจากการขายสินคาในป  2555  และ  2556  เทากับรอยละ  31.80  และ  29.87  

 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนจากงานบริการในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 34.11 และ 32.00 ตามลําดับ 

 กําไรสุทธิ

  

  บริษัทฯมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2555 และป 2556 เทากับ 344.59 ลานบาท และ 

 112.43 ลานบาท ตามลําดบั ลดลงรอยละ 67.37 เนือ่งจากในป 2556 บรษิทัฯ บนัทกึหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้ารคาและเงนิ

 ใหกูยืมแกบริษัทยอย จํานวน 142.27 ลานบาท

  สาํหรบัภาษเีงนิไดนติบิคุคลในป 2555 และป 2556 บรษิทัฯ มภีาษเีงนิไดนติบิคุคลเทากบั 98.35 และ 53.76 ลานบาท 

 จึงทําใหกําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับ 246.24 และ 58.67 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 

 187.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 76.17 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,153.65 และ 2,109.46  ลานบาท 

 ตามลาํดบั ลดลง 44.19 ลานบาท หรอืมอีตัราการลดลงของสนิทรพัย คดิเปนรอยละ 2.05 โดยสนิทรพัยทีล่ดลงในป 2556 

 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ลดลง 152.94 ลานบาท

 ลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับ และรายไดคาบริการคางรับ

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 365.62 และ 370.63 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเชื่อทางการคาแกลูกหน้ีการคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา

 เก็บหนี้เฉลี่ยของป 2555 และ 2556 เทากับ 60 และ 66 วัน ตามลําดับ

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯมีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผ่ือการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เปน

 จํานวน 485.22 และ 332.28  ลานบาท ตามลําดับ ป 2556 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 64.89 ลานบาท งานระหวางทํา 57.09 ลานบาท วัตถุดิบ 185.33 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 18.95 ลานบาท 

 และวัตถุดิบระหวางทาง 6.02 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทฯมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือในป 2555 และ 2556  เทากับ 

 10.61 และ 6.90 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินคาของบริษัทฯมีการหมุนเวียนอยูในระดับปานกลาง

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีหน้ีสินจํานวน 1,757.82 และ 821.00 ลานบาท ตามลําดับ 

 ลดลง 936.82 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน

 แหงหนึ่ง ซึ่งหนี้สินที่ลดลงสวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้

 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 210.37 ลานบาท และ 

 223.54 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกัน 

  

  โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหน้ีประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งน้ีระยะเวลาการจายชําระหน้ีเฉล่ียของป 2555 

 และ 2556 เทากับ 48 วัน และ 64 วัน ตามลําดับ 
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 สวนของผูถือหุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555  และ 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 395.83 และ 1,288.46 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 892.63 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 141.14 ลานบาท แตบริษัทฯ 

 มีตนทุนทางการเงินจํานวน 28.71 ลานบาท มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 53.76 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 และชําระแลวอีกจํานวน 442.49 ลานบาท และบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิในป 2556 จํานวน 298.19 ลานบาท

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เทากับ 4.44 เทา และ 

 0.64 เทา ตามลําดบั ซึง่อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุนลดลงอยางมาก เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดทาํการเพิม่ทนุจดทะเบยีน

 และชําระแลวอีกจํานวน 442.49 ลานบาท และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้อีกจํานวน 482.29 ลานบาท 
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